
KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi
iLE

MOBiL YACı iş ADAMLARı DERNEGi YÖNETiM KURULU
iŞBiRLiGi PROTOKOLÜ

Amaç
MADDE 1- (1)'Bu protokolün amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Mobilyaeı iş

Adamları Derneği (MOBiAD) Yönetim Kurulu arasında; açılması planlanan Arsin tv1eslek
Yüksekokulu tv1alzemeve tv1alzemeişleme Teknolojileri Bölümü t-tobilvo ve Dekorasyon
Programında eğitim, istihdam, burs, staj, bilim, sosyal ve kültürel alanları kapsayan işbirliği
esaslarınıbelirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu protokol, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile t-tobllvocı iş Adamları

Derneğine üye işletmeler tarafından ortaklaşa uygun görülecek yer ve zamanlarda; açılması
planlanan Arsin tv1eslekYüksekokulutv10bilyave Dekorasyon Programı öğrencilerine eğitim,
istihdam, staj imkônlarının sağlanması, tv1eslekYüksekokulu altyapısının geliştirilmesi ve
desteklenmesi, sponsorluk faaliyetleri ile t-tobllvocı iş Adamları Derneğine üye işletmelere
Yüksekokul tv1üdürlüğütarafından uygun görülecek seminer, paneL, konferans ve AR-GE
faaliyetlerine katkı ile danışmanlıkhizmetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1)Bu protokolün dayanağı;
o) 25Lı 7 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Taraflar
MADDE L.- (1) iş bu protokolün tarafları Karadeniz Teknik Üniversitesi ile tv10bilyacliş

Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve üye işletmeleridir.

Genel Hükümler
MADDE 5- (1)

a) Birlikte yapılacak faaliyetlere ilişkintüm kararları ortaklaşa almak.
b) Yapılacak ortak çalışmaların fayda analizlerini yapmak.
c) Farklı alanlarda yeni işbirliği protokolleri hazırlamak.
d) Sponsorluk anlaşmaları imzalamak.
e) Yeni bölüm ve program geliştirmede işbirliği yapmak.

Arsin Meslek Yüksekokulunun Yükümlülükleri
MADDE 6- (1)
a) Bilimseldanışmanlıkyapmak.
b) t-tobllvocı iş Adamları Derneğine üye işletmelerin çalışanlarına, eğitici ve öğretici

seminer, panel ve konferanslar için akademik personel temini konusunda destek vermek.
c) AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Mobilyaeı iş Adamları Derneği Yönetim Kurulunun Yükümlülükleri
MADDE 7- (1)

a) Programdan mezun öğrencilere istihdam için öncelik sağlanmasına destek olmak
ve bu amaçla her eğitim-öğretim yılında mezun olan sekiz (8) öğrenciye iş imkônı sağlamak.

b) Programda eğitim-öğretim gören on iki (12)öğrenciye burs vermek.
c) Öğrencilere staj yeri temini konusunda destek vermek.
d) tv10BiAD'a üye işletmelere yapılacak teknik geziler için destek vermek.
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e) Teknik gezi, bilimsel çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler için ıvıoBiAD'a üye
işletmelerin sponsor olmaları hususunda işletmeler ve KTÜ Arsin ıvıeslekYüksekokulu arasında
iletişimi sağlamak.

Protokolde Değişiklik
MADDE 8- (1) Bu protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle

değişiklikler yapabileceklerdir. Yapılan bu değişikliler ek bir protokolle hüküm altına
alınacaktır.

Süre
MADDE 9- (1) iş bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerli olacaktır.

Süre bitiminde iş bu protokol tarafların hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden
sona erecektir. Tarafların anlaşması halinde protokol revize edilerek yenilenebilecektir.

Uyuşmazlıkların Çözümü
MADDE 10- (1) Taraflar arasında çıkan uyuşmazlık durumunda iki kurumun üst

yöneticileri arasında sorun çözümlenme yoluna gidilir.
Bu protokol ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın

çözümünde öncelikle Yönetim Kurulları ile Trabzon mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Protokolün Feshi
MADDE 11- (1) Taraflardan birisi, bu protokol de belirtilen Yükümlülükleri yazılı ve sözlü

uyarılara rağmen yerine getirmediği takdirde, karşılıklıgörüşülerek protokol sona erdirilir.

Yasal ikametgahlar
MADDE 12- (1) Taraflar aşağıdaki yazılı adresleri kanuni ikametgôh olarak kabul

etmişlerdir.
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080 Ortahisar/TRABZON
b) ıvıoBiAD, Sanayi r-toh. Anadolu Bulvarı No:2 Kapı No:212/213Ortahisar/Trabzon

Adres bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklin bir hafta içinde yazılı olarak
bildirilecektir.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu protokol ./02/2021 tarihinde 2 sayfa, 2 suret ve 12 madde olarak

imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ıvıobilyacı iş Adamları Derneği
(ıvıoBiAD) Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVAlCI
Rektör
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